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I.
OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE PRIMOŠTEN

63
Na temelju članka 86., 87., 88. i 89. Zakona o 

prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 
65/17,114/18,39/19), te članku 33. Statuta Općine 
Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 
01/18 i 02/18) Općinsko vijeće Općine Primošten na 
svojoj 16. sjednici održanoj dana 8.svibnja 2019. go-
dine donosi:

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O IZRADI VIII. 
IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG 

PLANA UREĐENJA
OPĆINE PRIMOŠTEN

(Službeni vjesnik Općine Primošten 01/19)

Članak 1.
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o izradi VIII. 

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Primošten (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.
U članku 3. stavku 1. alineja  2 mijenja se i glasi:
• Prostorni plan Šibensko-kninske županije 

(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 11/02, 
10/05, 03/06, 05/08, 06/12, 09/12–pročišćeni tekst, 
04/13, 08/13-ispravak, 02/14 i 04/17)

Članak 3.
U članku 4. stavku 1. alineja  2 mijenja se i glasi:
• Usklađenje važećeg Prostornog plana sa Pros-

tornim planom Šibensko-kninske županije (Službe-
ni vjesnik Šibensko-kninske županije 11/02, 10/05, 
03/06, 05/08, 06/12, 09/12–pročišćeni tekst, 04/13, 
08/13-ispravak, 02/14 i 04/17)

Članak 4.
U ostalim dijelovima Odluka ostaje nepromijenjena.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog od dana objave 

u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa:350-02/19-01/01
Ur.broj:2182/02-01-19-2
Primošten,8.svibnja 2019. godina

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

II. 
OPĆINSKI NAČELNIK

21
Na temelju članka 24.st.1.Zakon o sustavu o civilne 

zaštite (Narodne novine broj,82/15, 118/18) i članka 
6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvje-
tima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i 
članova stožera civilne zaštite(Narodne novine, broj 
37/16) i članka 45. Statuta Općine Primošten (Službe-
ni vjesnik Općine Primošten broj 1/18, 2/18) Općinski 
načelnik Općine Primošten  dana 16.travnja 2019. go-
dine donosi

II. IZMJENU I DOPUNU 
Odluke o osnivanju i imenovanju članova 
Stožera civilne zaštite Općine Primošten

Članak 1.
U Odluci o osnivanju i imenovanju članova Stožera 

civilne zaštite  Općine Primošten  objavljen u Služben-
om vjesniku  Općine Primošten broj, 6/17,1/18, mijen-
ja se i dopunjuje članak 4. točka 1.na način da umjesto 
dosadašnjeg načelnika  stožera Jere Gracina treba sta-
jati Jerko Prgin iz Primoštena načelnik stožera. 

točka 4.na način da umjesto  Jose Gracina treba sta-
jati  Tatjana Bračanov ,

točka 6. na način da umjesto Marija Jurina treba 
stajati Ante Bogdan, 

točka 8. na način da umjesto Vinka Bolanče treba 
stajati  Jere Gracin .

Članak 2.
Ova II. Izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu 

danom donošenja a objavit će se u Službenom vjesni-
ku Općine Primošten.

Klasa:833-02/19-02/01
Ur.broj:2182/02-02-19-1
Primošten,16.travnja 2019. godine

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.

____________________

22
Na temelju članka 21.stavak 5. Zakona  o sustavu 

civilne zaštite (Narodne novine , broj 82/15,118/18) i 
članka 20. Pravilnik o sustavu ,načinu rada te uvjetima 
za imenovanje načelnika ,zamjenika načelnika i člano-
va stožera civilne zaštite (Narodne novine broj,37/16) i 
članka 45. Statuta Općine Primošten (Službeni vjesnik 
Općine Primošten ,broj 1/18, 2/18)  dana  15. travnja 
2019. godine donosi 
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PLAN 
POZIVANJA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE  

OPĆINE PRIMOŠTEN

Članak 1.
Ovim planom utvrđuje se postupak pozivanja i aktiviranja kojim se članovi Stožera civilne zaštite Općine 

Primošten (u daljnjem tekstu: Stožer) dovodi u stanje operativnosti i spremnosti za izvršavanje mjera  i aktivnosti 
u sustavu civilne zaštite tijekom i izvan redovnog radnog vremena u slučaju izvanrednog  događaja i nastupa 
okolnosti u kojima je potrebno poduzimati  mjere i aktivnosti u civilnoj zaštiti za Općinu  Primošten. 

Članak 2.
Stožer  se poziva i aktivira kao stručno, operativno i koordinativno  tijelo koje pruža stručnu pomoć i usklađu-

je djelovanje  operativnih snaga  sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog 
događanja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite  u velikim nesrećama  i katastrofama , a sve po 
nalogu načelnika. U slučaju spriječenosti Načelnika Općine Primošten Stipe Petrine, stožer civilne zaštite poziva 
Načelnika Stožera Jerku Prgina.

Redoslijed pozivanja članova Stožera je slijedeći:
Načelnik Općine Primošten Stipe Petrina, 022-571-901, 091 144 4142,stipe.petrina@gmail.com

Članak 3.
Članovi Stožera civilne zaštite pozivaju se  vlastitim kapacitetom sukladno planu pozivanja, dok se samo 

iznimno i to kao pričuvni kapacitet za pozivanje koristi županijski centar 112 Šibenik.

Članka 4.
Pozivanje se vrši putem fi ksne telefonije, mobilne telefonije, SMS porukom ili  osobnim pozivanjem. 

Članak 5.
Ovaj Plan dostavit će se Županijskom centru 112. Šibenik danom stupanja na snagu.

Članak 6.
Plan pozivanja sastavni je dio Plana Civilne zaštite Općine Primošten i sastavi je dio Poslovnika civilne 

zaštite.

IME I PREZIME 
DUŽNOST 

U 
STOŽERU 

RADNO MJESTO ADRESA 
PREBIVALIŠTA 

TELEFON        
KUĆNI 

TELEFON         
POSAO MOBITEL E-MAIL 

1.Jerko Prgin Načelnik  Zamjenik 
načelnika 

Primošten 
Burnji, Rtić I, 
52 

022/570-499 022/571-905 098/726/731 jerko.org@gmail.com 

2.Josip Jadrijević Zamjenik Predsjednik 
DVD Primošten 

Supljak 3A, 
Primošten 022/571-197 022/570-097 099/275-1714 josip.jadrijevic@gmail.com 

3.Danijela Erceg Član 
Ravnateljstvo 
civilne zaštite 
Šibenik 

Velimira 
Škorpika 5, 
Šibenik 

022/340-658 022/347-425 
022/347-225 091/112-1060 danijela.erceg@duzs.hr 

4.Tatijana 
Bračanov Član HGSS Šibenik Put tvornici 

33,Šibenik   091-1129220 hgss.stanicasibenik@gmail.com 

5.Anđelko Orlović Član Zapovjednik PP 
Put kroz 
Materize 42, 
Šibenik 

022/570-070 022/571-900 091/380-3161 anorlovic@mup.hr 

6.Ante Bogdan Član Službenik JUO 
Primošten 

Grguran 
Ninskog 4, 
Primošten 

 022/571-907 098/987-1704 ante.bogdan@primosten.hr 

7.Ivica Babačić Član Službenik JUO 
Primošten 

Rtić I 13, 
Primošten  022/570-910 091/203-0765 ivica.babacic@primosten.hr 

8.Jere Gracin Član 
Predsjednik 
Općinskog 
vijeća 

Primošten 
Bilo, Lokvica 
2, Primošten 

022/570-559 022/571-900 091/223-3220 jere.gracin19@gmail.com 
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Članka 7.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom vjesniku Općine Primošten.

Članak 8.
Stupanjem na snagu ovog Plana pozivanja  prestaje važiti  Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja obja-

vljen u  Službeni vjesnik Općine Primošten, broj, 6/17 ,te Plan Pozivanja i spašavanja  Stožera civilne zaštite 
Općine Primošten donese 12.listopada 2018. pod poslovnim broje Klasa:810-07/18-02/01, Ur.broj: 2182/02-02-
18-1 .

Klasa: 810-07/19-02/01
Ur.Broj: 2182/02-02-19-1
Primošten, 15.travnja 2019. godine

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.

____________________

23
Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13,153/13, 78/15, 12/18, 118/18), 

članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17) te članka 
45. Statuta Općine Primošten (“Službeni glasnik Općine Primošten”, broj 1/18 i 2/18), općinski načelnik Općine 
Primošten 8. svibnja 2019. donosi

O D L U K U
o započinjanju postupka ocjene

o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

ugostiteljsko – turističke zone Marina Lučica

I.
Na temelju Mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, 

KLASA: 351-03/19-01/13, URBROJ: 2182/1-15-19-2, od 24. travnja 2019., za izradu Izmjena i dopuna Urban-
ističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Marina lučica, potrebno je provesti postupak Ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu 
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Marina Lučica. 

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog 
plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Marina Lučica provodi Općina Primošten u suradnji s Upravnim 
odjelom za zaštitu okoliša I komunalne poslove Šibensko-kninske županije.

II.
Nositelj izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Marina Lučica 

i tijelo nadležno za provođenje postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni 
upravni odjel Općine Primošten.

Izrađivač Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Marina Lučica je 
tvrtka Urbos d.o.o. Split OIB:014092633192;Karamanova 11, 21000 split.

III.
Razlozi za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Marina 

lučica su:

a) usklađenje sa zakonskim propisima koji reguliraju oblast prostornog uređenja, a koji su stupili na snagu 
nakon donošenja UPU-a Marina lučica, posebno sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 
153/13 i 65/17 i 14/18);
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b) usklađenje s Prostornim planom uređenja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten 04/17.);

c) usklađenje sa zahtjevima javnopravnih tijela;

d) defi niranje prostornih cjelina osnovnih i pratećih sadržaja (hoteli, vile, ugostiteljski, športsko rekreacijski, 
servisni i ostali prateći sadržaji..)

e) defi niranje prostorno planskih pokazatelja (visine građevina, koefi cijent izgrađenosti, koefi cijent iskorište-
nosti, udaljenost od granice građevne čestice, udaljenost od prometnice, mjesto i način priključka na prometnu 
i komunalnu infrastrukturu, zelene površine, prometa u mirovanju i ostale lokacijske uvjete nužne za ishođenje 
odobrenja za građenje),

f) promet u mirovanju rješavati u koridoru javne prometnice te na javnom parkingu, odnosno ne isključivo u 
obuhvatu pojedinih prostornih cjelina,

g) planskim rješenjem omogućiti faznu realizaciju ugostiteljsko turističkog kompleksa,

h) omogućiti etapnu realizaciju mreže javnih prometnica, vodoopskrbnih i kanalizacijskih sustava, te teleko-
munikacijskih i elektroopskrbnih vodova, kao i prometni priključak na D8 na južnom dijelu obuhvata.

i) lungo mare planirati po postojećoj trasi, vodeći računa da se ne zauzimaju nove površine.

j) planirati protupožarne puteve sukladno posebnim propisima,

k) u koordinaciji s javnopravnim tijelima iz oblasti infrastrukture defi nirati infrastrukturne objekte.

Sukladno navedenom planirana je izmjena Odredbi za provođenje te grafi čkih prikaza u obuhvatu izmjena i 
dopuna UPU-a.

IV.
Glavni ciljevi i programska polazišta izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – 

turističke zone Marina Lučica su:
- omogućavanje gradnje ugostiteljsko – turističkih i pratećih sadržaja sukladno Prostornom planu Općine 

Primošten
- u okviru obuhvata izmjena i dopuna UPU-a zadržavanje maksimalnog broja ležajeva (1627) planiranih 

važećim UPU-om ugostiteljsko turističke zone Marina Lučica.
- privođenjem namjeni područja ugostiteljsko – turističke zone utjecati na podizanje razine ukupne ugostitel-

jsko turističke ponude Općine Primošten
- planskim rješenjem omogućiti faznu realizaciju kompleksa
- infrastrukturno opremanje područja sukladno suvremenim ekološkim standardima
- na obalnom dijelu zone zadržati postojeću trasu obalne šetnice i očuvati prirodni izgled obale
Osim navedenih izmjena i dopuna, moguće je unijeti i druge dopune i korekcije, u skladu sa zahtjevima na-

dležnih javnopravnih tijela te mišljenjima, prijedlozima i primjedbama sudionika javne rasprave.

V.
Granica obuhvata Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Marina 

Lučica sukladna je granicama važećeg Prostornog Plana uređenja Općine Primošten.

VI.
Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš provode se suk-

ladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13,153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Uredbe 
o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i odredbama posebnih 
propisa iz područja iz kojeg se donosi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke 
zone Marina lučica i to sljedećim redoslijedom provedbe:

1. Općina Primošten, sukladno Odredbi iz čl. 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na 
okoliš („Narodne novine“ broj 3/17), započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za 
izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Marina Lučica donošenjem 
ove Odluke.

2. Općina Primošten je dužna pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, navedenih u 
točki VII. ove Odluke. U svrhu pribavljanja mišljenja, Općina Primošten dostavlja zahtjev za davanje mišljenja 
o potrebi strateške procjene u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke.
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3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja ugostiteljsko – turističke zone Marina Lučica na okoliš, iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utje-
caja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17), tijela i/ili osobe daju mišljenje o potrebi strateške 
procjene te ga u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva dostavljaju Općini Primošten.

4. Ukoliko Općina Primošten ocijeni potrebnim, osigurat će dodatna pojašnjenja s tijelom i/ili osobom koja 
je dostavila mišljenje.

5. Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene, kojom Općina Primošten potvrđu-
je da za Izmjenu i dopunu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Marina Lučica koji je 
u izradi “jest potrebno” ili “nije potrebno” provesti postupak strateške procjene, Općina Primošten je dužna o 
provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibens-
ko-kninske županije pri čemu je dužan dostaviti prijedlog odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene.

6. Ako se u postupku ocjene utvrdi kako izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko 
– turističke zone Marina Lučica ima vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka o obvezi provedbe 
strateške procjene koja sadrži osobito razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene sukladno krit-
erijima iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 
3/17).

7. Ako se u postupku ocjene utvrdi kako izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko 
– turističke zone Marina Lučica nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka da nije potrebno 
provesti stratešku procjenu. Odluka mora sadržavati osnovne podatke o planu i obrazloženje razloga zbog kojih 
je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu.

8. O Odluci iz točke 6. i 7. Općina Primošten informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne 
novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju.

VII.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog 

plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Marina lučica prema ovoj Odluci sudjelovat će sljedeća tijela i 
osobe:

1. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE 
POSLOVE, Trg Pavla Šubića I. br. 2, 22000 Šibenik

2. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu spomenika kulture, Konzervatorski odjel u Šibeniku, 
Stube Jurja Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik

3. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Policijska uprava Šibensko - kninska, Služba upravnih I 
inspekcijskih poslova, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik

4. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO KNINSKE ŽUPANIJE, Matije Gupca 74, 22000 Šibenik

5. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, 
21000 Split

6. HRVATSKE ŠUME, Šumarija Šibenik, Josipa Bana Jelačića 1, 22000 Šibenik

7. KOMUNALNO PODUZEĆE „BUCAVAC“, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten

8.PRIMOŠTEN ODVODNJA d.o.o. Sv. Josipa. 22 202

VIII.
Općina Primošten je dužna informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne 

novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i odredbama Uredbe o informiranju I sudjelovanju javnosti i 
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), kojima se uređuje informiranje 
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Primošten“.
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KLASA: 350-02/19-02/02 
URBROJ: 2182/02-01-19-02 
Primošten, 8. svibnja 2019.g.

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.

____________________
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